
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Advocaat – Senior Associate 

ELINE 
ALDERS 
 
 
- Advocaat M&A en algemeen vennootschaps- en economisch recht 
- Gespecialiseerd in medisch recht en de zorgsector 
- Ervaring als in-house advocaat 

 
 
+32 (0) 11 28 15 00 
eline.alders@monardlaw.be 
Let’s connect on LinkedIn 
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Eline Alders legt zich toe op het 
vennootschaps-, medisch- en 
commercieel recht. 
 
Zij vervoegde het corporate team 
van Monard Law in 2015. Eline 
adviseert cliënten over alle 
aspecten van het 
vennootschapsrecht en heeft 
meegewerkt aan verschillende 
M&A projecten en 
grensoverschrijdende 
vennootschapsrechtelijke litiges. 
Ze heeft ervaring in het 
onderhandelen en opstellen van 
diverse contracten met betrekking 
tot corporate deals, joint ventures, 
technologie transfers,… Eline is 
gepassioneerd door de zorgsector 
en verleent gespecialiseerde 
adviezen aan alle actoren uit de 
zorg. Eline was namens Monard 
Law ook actief als in-house 
advocaat voor een internationaal  
IT-bedrijf. 

 
Eline behaalde haar diploma rechten (cum laude) aan de KU Leuven in 2015. Voor haar 
rechtenstudie behaalde Eline eveneens een bachelordiploma toegepaste economische 
wetenschappen (cum laude) en een masterdiploma economie, recht en bedrijfskunde 
(magna cum laude) aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de KU Leuven. In 
het kader van haar economische studies voltooide zij ook een semester in Frankrijk 
aan de Université Toulouse 1 Capitole. Eline heeft tijdens haar professionele loopbaan 
ook het postgraduaat in gezondheidsrecht en medische ethiek (cum laude) afgerond 
aan de Universiteit Antwerpen. 
 
Eline is gastdocent aan de UCLL en spreekt regelmatig op seminaries over 
vennootschapsrechtelijke onderwerpen. 
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ERVARING 
 

2015 – nu Monard Law  

 Docent ondernemingsrecht / vennootschapsrecht UCLL 

 
 
 

OPLEIDINGEN 
 

2008 – 2011 Bachelor Toegepaste Economische Wetenschappen, KU Leuven 

2011 – 2013  Master Economie, Recht en Bedrijfskunde, KU Leuven 

2013 – 2014 Bachelor Rechten, KU Leuven 

2014 – 2015  Master Rechten, KU Leuven 

2018 – 2021  Postgraduaat gezondheidsrecht en gezondheidsethiek, 
Universiteit Antwerpen 

 

 
ARTIKELS 
 

 
- Medical apps & traps: nieuwe 

verstrengde en verruimde 
regelgeving voor medische 
softwareleveranciers 

- De geïnformeerde 
toestemming: een dynamiek 
tussen zorgverlener en patiënt 
– Noot bij cass. 31 maart 2022 

- Als medisch juristen ontzorgen 
wij de zorg 

 
-  
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SEMINARIES & WEBINARS 
 

- Vaso, dag van de ASO, rechten 
van de artsen-specialisten in 
opleiding (2022) 

- Forum for the Future: 
Investeren in een 
vennootschap: hoe organiseer 
ik mijn rechten als 
aandeelhouder? (2021) 

- Voka, Nieuw 
vennootschapsrecht, 
voordracht diverse sessies 
(2019) 

- Voka, Big Refresh (2019) 

-  

 


